
vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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ध्यान श्ऱोका:  

 



Chapter  3, shloka 21   

Shloka यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदवेेतरो जनः । 
(in devanagari) स यत्प्रमाण ंकुरुते लोकस्तदनुवततते ॥ ३.२१ ॥ 

(in English) yadyad¡carati ¾r£½¿hastattad£v£tarµ jana¦ | 

sa yatpram¡³a¯ kurut£ lµkastadanuvartat£ || 3.21 || 
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ऩदच्छेदः यत्,यत्,अचरित,श्रेष्ठः,तत,्तत,्एव,आतरः,जनः । 

सः,यत्,रमाणम्,कुरुत,ेलोकः,तत्,ऄनुवततते ॥ 



Chapter  3, shloka  21…contd  

अन्वयाथथ: शे्रष्ठः प्रशस्तः,साधकः The superior अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

मत ्मत ् मत ्कभम whatsoever द.नऩ ुं.प्र.एक. 
आचयतत कयोतत,अन तत

ष्ठतत 
does सकभमकः ऩयस्भैऩदी स्वाददः 

रङ् प्र.ऩ .एक. 
इतयः जनः अन्मः 

ऩ रुषः,बफन्नः 
भानवः 

inferior man अ.ऩ ुं.प्र.एक. / अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

तत ्तत ्
एव 

तत ्कभम एव 
(आचयतत) 

that only द.नऩ ुं.प्र.एक./ अव्ममभ ्

सः शे्रष्ठः,साधकः that superior man द.ऩ ुं.प्र.एक. 
मत ् मत ् what द.ऩ ुं.प्र.एक. 

प्रभाणभ ् प्रमभततसाधनभ ् demonstration अ.नऩ ुं.प्र.एक. 
क रुते अङ्गीकयोतत does सकभमकः आत्भनेऩदी 

तनाददः रट् प्र.ऩ .एक. 
रोकः जनः the world (people) अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
तत ् तदेव 

प्रमभततसाधनभ ्
that द.नऩ ुं.प्र.एक. 

अन वतमते अन सयतत, 
अन वतमते 

follows वतृ ्- अकभमकः आत्भनेऩदी 
भ्वाददः रट् प्र.ऩ .एक. 



अथथ: श्रेष्ठः यत् यत् अचरित (तेन) आतरः जनः तत् तत् एव अचरित । सः यत् 

रमाणं कुरुते लोकः तत् ऄनुवततते । 

Chapter  3, shloka  21…contd  

Meaning 
Whatsoever the superior person does, that is followed by others. 
What he demonstrates by action, that people follow. 

तात्ऩय ं
श्रेष्ठः पुरुषः यथा अचरित आतरे साधारणाः जनाः तथैव अचरितत । सः यत् 

रमाणत्प्वेन स्वीकरोित आतरोऽिप तदवे रमाणत्प्वेन स्वीकुवतितत । 



Chapter  3, shloka  21…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः मद्मदाचयतत    - मत ्+ मत ्+ 

आचयतत 
जश्तत्वसनन्धः 

शे्रष्ठस्तत ्    - शे्रष्ठः + तत ् ववसगमसनन्धः 
(सकायः) 

तदेव    - तत ्+ एव जश्तत्वसनन्धः 
एवेतयो जनः एव + इतयः ग णसनन्धः 

   - इतयः + जनः ववसगमसनन्धः(सकायः) 
येपः,उकायः,ग णः 

स मत ्    - सः मत ् ववसगमसनन्धः 
(रोऩः) 

रोकस्तदन वतमते    - रोकः + तत ् ववसगमसनन्धः 
(सकायः) 

तत ्+ अन वतमते जश्तत्वसनन्धः 
कृदन्तः प्रभाणभ ्    - प्र + भा + ल्म ट् । (कयणे) प्रभीमते (ऻामत)े अनेन 

इतत प्रभाणभ ्।  
शे्रष्ठः    - प्रशस्म + इष्ठन ्(अततशमे) । (श्र इतत आदेशः) 



Chapter  3, shloka  22 

Shloka न मे पाथातिस्त कततव्यं ििषु लोकेष ुककञ्चन । 
(in devanagari) नानवाप्तमवाप्तव्यं वतत एव च कमतिण ॥ ३.२२ ॥ 

(in English) na m£ p¡rth¡sti kartavya¯ tri½u lµk£½u ki²cana | 

n¡nav¡ptamav¡ptavya¯ varta £va ca karma³i || 3.22 || 
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ऩदच्छेदः न,मे,पाथत,ऄिस्त,कततवं्य,ििषु,लोकेषु,ककञ्चन । 

न,ऄनवाप्तम्,ऄवाप्तव्यम्,वतत,एव,च,कमतिण ॥ 



Chapter  3, shloka  22…contd  

अन्वयाथथ: ऩाथम ऩथृानन्दन!, 
ऩथृातनम 

O Partha ! अ.ऩ ुं.सम्फो.प्र.एक. 
(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

बिष  रोकेष  बिष  ब वनेष , 
बिष  प्रऩञ्चेष  

in the three worlds अ.नऩ ुं.स.फह . 

भे भभ My द.बि.ष.एक. 
ककञ्चन ककभवऩ anything अव्ममभ ्
कतमव्मभ ् कभम, 

कयणणमभ,्अन 
नष्ठतव्मभ ्

duty अ.नऩ ुं.प्र.एक. 

नानस्त न ववद्मते is not अव्ममभ ्/ अस ्
ऩयस्भैऩदी रट् प्र.एक. 

अनवाप्तभ ् अरब्धभ ् unattained अ.नऩ ुं.प्र.एक. 
अवाप्तव्मभ ् रब्धव्मभ ् to be gained अ.नऩ ुं.प्र.एक. 
नानस्त न वतमते is not अव्ममभ ्/ अस ्

ऩयस्भैऩदी रट् प्र.एक. 
कभमणण एव केवरकभमणण verily in action न.नऩ ुं.स.एक. / 

अव्ममभ ्
वते ततष्ठामभ am वतृ ्- अकभमकः 

आत्भनेऩदी भ्वाददः रट् 
उ.ऩ .एक. 



अथथ: पाथत ! ििषु लोकेषु मे ककञ्चन कततव्यं नािस्त । ऄनवाप्तम् ऄवाप्तव्यं च 

नािस्त । (तथािप) कमतिण एव वते ।  

Chapter  3, shloka  22…contd  

Meaning I have, O son of Prtha, no duty, nothing that I have not gained; 
and nothing that I have to gain, in the three worlds; yet, I 
continue in action. 

तात्ऩय ं ऄजुतन ! ििभुवनेषु मम ककमिप कमत नािस्त । ऄराप्तं राप्तव्यम् ऄिप 

नािस्त । तथािप ऄह ंकमतिण रवृक्तोऽिस्म । 



Chapter  3, shloka  22…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः ऩाथामनस्त    - ऩाथम + अनस्त सवणमदीर्मसनन्धः 

नानवाप्तव्म
भ ्

   - न + 
अनवाप्तव्मभ ्

सवणमदीर्मसनन्धः 

वतम एव    - वते + एव अमादेशः, मकायरोऩः 
प्रकृततबावश्तच 

समासः अनवाप्तव्म
भ ्

न अवाप्तव्मभ ्     - नञ ्तत्ऩ रुषः । 

कृदन्तः कतमव्मभ ्    - कृ + तव्मत ्। (कभमणण) 

अवाप्तभ ्    - अव + आऩ ्+ क्त । 
(कभमणण) 

आप्तव्मभ ्    - आऩ ्+ तव्मभ ्। 
(कभमणण) 



Chapter  3, shloka 23    

Shloka यकद ह्यह ंन वतेयं जातु कमतण्यतितितः । 
(in devanagari) मम वत्प्मातनुवतततते मनुषयाः पाथत सवतशः ॥ ३.२३ ॥ 

(in English) yadi hyaha¯ na vart£ya¯ j¡tu karma³yatandrita¦ | 

mama vartm¡nuvartant£ manu½y¡¦ p¡rtha sarva¾a¦ || 3.23 || 
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ऩदच्छेदः यकद,ऄहम्,न,वतेय,ंजात,ुकमतिण,ऄतितितः । 

मम,वत्प्मत,ऄनुवतततते,मनुषयाः,पाथत,सवतशः ॥ 



Chapter  3, shloka  23…contd  

अन्वयाथथ: मदद चेत ् If अव्ममभ ्
(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

अहभ ् अहभ ् I द.बि.प्र.एक. 
जात  कदावऩ ever उ.नऩ ुं.प्र.एक. 
कभमणण कतमव्मातन in action न.नऩ ुं.प्र.एक. 

अतनन्ितः अप्रभत्तः 
(जागरूकः) 

without relaxation अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

न वतेमभ ् न बवेमभ ् should not be अव्ममभ ्/ वतृ ्- 
अकभमकः आत्भनेऩदी 
भ्वाददः ववधधमरङ् 

उ.ऩ .प्रक. 
तदहम तनस्भन ्ऩऺे then अव्ममभ ् 
सवमशः सवे,सभग्रतः in every way तवितान्तव्ममभ ्
भन ष्माः भानवाः men अ.ऩ ुं.प्र.फह . 
भभ भे My द.बि.ष.एक. 
वत्भम भागमभ,्अमनभ,्अध्वा path न.नऩ ुं.प्र.एक. 

अन वतमन्ते अन सयनन्त, 
अन ऩारमतत 

(would) follow वतमने -अकभमकः 
आत्भनेऩदी भ्वाददः रट् 

प्र.ऩ .फह . 



अथथ: पाथत ! यकद ऄह ंकमतिण जातु ऄतितितः न वतेयम् । (तर्हह) सवतशः मनुषयाः 

मम वत्प्मत ऄनुवतततते । 

Chapter  3, shloka  23…contd  

Meaning 
If ever I did not continue in work without relaxation, O son of 
Prtha, men would, in every way follow in My wake. 

तात्ऩय ं
ह ेपाथत ! यकद ऄह ंकमत न करोिम तर्हह सवेऽिप जनाः मम मार्तमेव 

ऄनुसरेयुः । एतेन महती हािनः सम्भवित । 



Chapter  3, shloka  23…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः ह्महभ ्    - दह + अहभ ् मण ्सनन्धः 

कभमण्मतनन्ि
तः 

   - कभमणण + 
अतनन्ितः 

मण ्सनन्धः 

वत्भामन वतमन्ते वत्भम + अन वतमन्ते सवणमदीर्मसनन्धः 
समासः अतनन्ितः न तनन्ितः    - नञ्तत्ऩ रुषः । 
कृदन्तः तनन्ितः    - तन्िा + इतच ्। (तन्िा जाड्मभ ्अस्म सञ्जाता ) 

तद्धितान्तः सवमशः सवम + शस ्
(स्वाथे) 



Chapter  3, shloka 24    

Shloka उत्प्सीदयेरुरम ेलोका न कुयाां कमत चेदहम ्। 
(in devanagari) सङ्करस्य च कतात स्यामपुहतयािममाः रजाः ॥ ३.२४ ॥ 

(in English) uts§d£yurim£ lµk¡ na kury¡¯ karma c£daham | 

sa±karasya ca kart¡ sy¡mupahany¡mim¡¦ praj¡¦ || 3.24 || 
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ऩदच्छेदः उत्प्सीदयेुः,आम,ेलोकाः,न,कुयाां,कमत,चते्,ऄहम् । 

सङ्करस्य,च,कतात,स्याम्,उपहतयाम्,आमाः,रजाः ॥ 



Chapter  3, shloka  24…contd  

अन्वयाथथ
: 

अहभ ् अहभ ् I द.बि.प्र.एक. 
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introductio

n to the 

word) 

कभम कतमव्मभ ् action न.नऩ ुं.प्र.एक. 
न क माां 
चेत ्

मदद न 
आचयेमभ,् 

न अन ततष्ठामभ 
चेत ्

if would not do अव्ममभ ्/ ववधधमरङ् 
उ.ऩ .एक. / अव्ममभ ्

इभे रोकाः एतातन ब वनातन these worlds भ.ऩ ुं.प्र.फह . /अ.ऩ ुं.प्र.फह . 
उत्सीदेम ः ववनश्तमेम ः would perish उत+्षद्र ृ- अकभमकः 

ऩयस्भैऩदी त दाददः ववधधमरङ् 
प्र.ऩ .फह . 

सङ्कयस्म 

च 
साङ्कममस्म च of the admixture 

(of races) 
अ.ऩ ुं.ष.एक. 

कताम ववधाता author ऋ.ऩ ुं.प्र.एक. 
स्माभ ् बवेमभ ् would be अस ्- ववधधमरङ् उ.ऩ .एक. 

इभाः प्रजाः एतान ्जनान ् these beings भ.स्िी.प्र.फह . / आ.स्िी.प्र.फह . 
उऩहन्माभ ् ववनाशमेमभ ् would ruin उऩ+दहुंसागत्मोः सकभमकः 

ऩयस्भैऩदी अदाददः ववधधमरङ् 
उ.ऩ .एक. 



अथथ: ऄह ंकमत न कुयाां चेत् आमे लोकाः उत्प्सीदयेुः । सङ्करस्य च कतात स्याम् । 

आमाः रजाः उपहतयाम् । 

Chapter  3, shloka  24…contd  

Meaning If I did not do work, these worlds would perish. I should be the 
cause of the admixture of races, and I should ruin these beings. 

तात्ऩय ं यकद ऄह ंकमत न अचरेयं तर्हह भुवनािन नाशं राप्नुयुः । ककञ्च ऄहमेव 

सङ्करस्य कारणम्, रजानाशकश्च भवेयम् । 



Chapter  3, shloka  24…contd  

व्याकरण
म ्

सनन्धः उत्सीदेम रयभे    - उत्सीदेम ः + 
इभे 

ववसगमसनन्धः (येपः) 

रोका न    - रोकाः + न ववसगमसनन्धः (रोऩः) 

चेदहभ ्    - चेत ्+ अहभ ् जश्तत्वसनन्धः 

कृदन्तः सङ्कयस्म    - सभ ्+ कृ + अच ्(बावे) तस्म । 

कताम    - कृ + तचृ ्
(कतमरय) । 



Chapter  3, shloka 25    

Shloka सक्ताः कमतण्यिवद्ासंो यथा कुवतितत भारत । 
(in devanagari) कुयातिद्द्ासं्तथासक्तः िचककषुतलोकसङ्रहम् ॥ ३.२५ ॥ 

(in English) sakt¡¦ karma³yavidv¡¯sµ yath¡ kurvanti bh¡rata | 

kury¡dvidv¡¯stath¡sakta¦ cikir½urlµkasa±graham || 3.25 || 
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ऩदच्छेदः सक्ताः,कमतिण,ऄिवद्ांसः,यथा,कुवतितत,भारत । 

कुयातत्,िवद्ान्,तथा,ऄसक्तः,िचकीषुतः,लोकसङ्रहम् । 



Chapter  3, shloka  25…contd  

अन्वयाथथ
: 

बायत हे बयतक रशे्रष्ठ ! O Bharata ! अ.ऩ ुं.स.प्र.एक. 
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

कभमणण कतमव्मे,मऻादीतन to action न.नऩ ुं.स.एक. 
सक्ताः आसक्ताः attached आ.िी.प्र.फह . 

अववद्वाुंसः अऻातननः, 
अवववेककनः 

the unwise न ववद्वाुंसः अव्ममभ ्/ 
स.ऩ ुं.प्र.फह . 

मथा मेन प्रकायेण as अव्ममभ ्
क वमनन्त आचयनन्त, 

अन ततष्ठनन्त 
act कृ-सकभमकः उबमऩदी 

तदाददः रट् प्र.ऩ .फह . 
तथा तेन प्रकायेण so अव्ममभ ्

रोकसङ्ग्रहभ ् स्वधभे प्रवतमनभ ्
अधभामच्च 
तनवतमनभ ्

guidance of 

the world 
अ.नऩ ुं.प्र.एक. 

धचकीष मः कत मभनाः (कत मभ ्
इच्  ् ः) 

desirous of कृञ ्- सन,् उ.ऩ ुं.प्र.एक. 

असक्तः तनस्सङ्गः unattached अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
ववद्वान ् ऻानी,ववद्वान ् the wise स.ऩ ुं.प्र.एक. 
क मामत ् आचयेत,् 

अन ततष्ठेत ्
should act कृ.सकभमकः उबमऩदी 

तनाददः ववधधमरङ् उ.ऩ ुं.एक. 



अथथ: भारत ! ऄिवद्ांसः कमतिण सक्ताः यथा कुवतितत तथा िवद्ान् ऄसक्तः 

लोकसङ्रह ंिचकीषुतः (कमत) कुयातत् । 

Chapter  3, shloka  25…contd  

Meaning As do the unwise, attached to work, act, so should the wise act, 
O descendant of Bharata, (but) without attachment, desirous of 
the guidance of the world. 

तात्ऩय ं ह ेऄजुतन ! कमतिण असक्ताः ऄज्ञािननः यथा कमत अचरितत तथा 

ऄनासक्तोऽिप िवद्ान् लोकोद्धाराय कमत अचरेत् । 



Chapter  3, shloka  25…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः कभमण्मववद्वाुंसः    - कभमणण + 

अववद्वाुंसः 
मण ्सनन्धः 

ववद्वाुंसो मथा    - ववद्वाुंसः + मथा ववसगमसनन्धः (सकायः) येपः, उकायः,ग णः 
क मामद्ववद्वान ्    - क मामत ्+ 

ववद्वान ्
जश्तत्वसनन्धः 

ववद्वाुंस्तथा    - ववद्वाुंसः + तथा रुत्वभ,् अन स्वायागभः,ववसगमः,सत्वुं च 
तथासक्तः    - तथा + असक्तः सवणमदीर्मसनन्धः 

असक्तनश्तचकीष मः    - असक्तः + 
धचकीष मः 

ववसगमसनन्धः (सकायः) श्तच त्वभ ्

धचकीष मरोकसङ्ग्रहभ ्   - धचकीष मः + रोकसङ्ग्रहभ ्  ववसगमसनन्धः (येपः) 

कृदन्तः ववद्वान ्    - ववद् + शत ृ(कतमरय) । वस  इतत आदेशः । 
सक्तः    - दृश्तमताभ ्- ३.७ । 

सन्नन्तः धचकीष मः    - कृ + सन ्+ उ (कतमरय) । 



Chapter  3, shloka 26    

Shloka न बुिद्धभदे ंजनयदेज्ञाना ंकमतसिङ्र्नाम ्। 
(in devanagari) जोषयते्प्सवतकमातिण िवद्ातयकु्तः समाचरन ्॥ ३.२६ ॥ 

(in English) na buddhibh£da¯ janay£daj²¡n¡¯ karmasa±gin¡m | 

jµ½ay£tsarvakarm¡³i vidv¡nyukta¦ sam¡caran || 3.26 || 
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ऩदच्छेदः न,बुिद्धभेदम्,जनयेत,्ऄज्ञानाम्, कमतसिङ्र्नाम् । 

जोषयेत्,सवतकमातिण,िवद्ान्,युक्तः,समाचरन् ॥ 



Chapter  3, shloka  26…contd  

अन्वयाथथ: म क्तः ऩयभात्भतन 
रीनः,सभादहतधचत्तः 

steady अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

ववद्वान ् ऻानी,ऩनण्ितः the wise one स.ऩ ुं.प्र.एक. 
कभमसङ्धगनाभ ् कभामसक्तानाभ,् 

कभमणण तनभग्नानाभ ्
of the persons 

attached to 

action 

न.ऩ ुं.ष.फह . 

अऻानाभ ् अववद षाभ,्भूर्ामणाभ ् the ignorant न ऻानभ ्- अव्ममभ ्/ 
अ.ऩ ुं.ष.फह . 

फ विबेदभ ् सुंशमभ,्भततभ्रभणभ ् unsettlement of 

the 

understanding 

अ.नऩ ुं.प्र.एक. 

न जनमेत ् न उत्ऩादमेत,्न कायमेत ्should not create अव्ममभ ्/ जनी-अकभमकः 
आत्भनेऩदी ददवाददः णणजन्तः 

ववधधमरङ् प्र.ऩ .एक. 
सवमकभामणण सकरकतमव्मातन all actions न.नऩ ुं.प्र.फह . 
सभाचयन ् क वमन,्आचयन,् 

अन ततष्ठन ्
acting त.ऩ ुं.प्र.फह . (शत)ृ 

जोषमेत ् तैः सेवमेत,् (मथा ते 
सेवन्ते तथा क मामत ्।) 

should engage ज ष-्सकभमकः अतनद् उबमऩदी 
त दाददः णणजन्तः ववधधमरङ् 

प्र.ऩ .एक. 



अथथ: युक्तः िवद्ान् (कमत) समाचरन् कमतसिङ्र्नाम् ऄज्ञानां बुिद्धभेद ंन जनयेत् । 

सवतकमातिण जोषयेत् । 

Chapter  3, shloka  26…contd  

Meaning 

One should not unsettle the understanding of the ignorant, 
attached to action; the wise one, (himself) steadily acting,should 
engage (the ignorant) in all work. 

तात्ऩय ं
ज्ञानी कमातसक्तानाम् ऄिवदषुां भ्रािततम् न उत्प्पादयेत् । स्वयं सत्प्कायातिण 

कुवतन् तद ्द्ारािप तािन कारयेत् । 



Chapter  3, shloka  26…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः जनमेदऻानाभ ्    - जनमेत ्+ 

अऻानाभ ्
जश्तत्वसनन्धः 

समासः फ विबेदभ ्    - फ िेः बेदः, तभ ्- षष्ठीतत्ऩ रुषः । 
कभमसङ्धगनाभ ्    - कभमणण सङ्गः कभमसङ्गः   - सप्तभीतत्ऩ रुषः । 

   कभमसङ्गः एषाभ ्एष  वा अस्तीतत कभमसङ्धगनः । 
(भत फथे इतनप्रत्ममः) 
तेषाभ ्। 

अऻानाभ ्    - जाननन्त इतत ऻाः । न ऻाः अऻाः, तेषाभ ्   - 
नञ ्फह व्रीदहः । 

सवमकभमणण    - सवामणण 
कभामणण 

   - कभमधायमः 
। 

कृदन्तः म क्तः    - दृश्तमताभ ्- २.३९ । 
सभाचयन ्    - सभ ्+ आङ् + चय ्+ शत ृ

(कतरय) । 



Chapter  3, shloka 27    

Shloka रकृतेः कियमाणािन र्ुणैः कमातिण सवतशः । 
(in devanagari) ऄहङ्कारिवमढूात्प्मा कतातहिमित मतयत े॥ ३.२७ ॥ 

(in English) prak»t£¦ kriyam¡³¡ni gu³ai¦ karm¡³i sarva¾a¦ | 

aha±k¡ravimÀ¢h¡tm¡ kart¡hamiti manyat£ || 3.27 || 
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ऩदच्छेदः रकृतेः,कियमाणािन,र्ुणःै,कमातिण,सवतशः । 

ऄहङ्कारिवमूढात्प्मा,कतात,ऄहम्,आित,मतयते ॥ 



Chapter  3, shloka  27…contd  

अन्वयाथथ: अहङ्कायववभू
ढात्भा 

अहङ्कायवववशा
त्भा 

one whose 

understanding is 

deluded by egoism 

न.ऩ ुं.प्र.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

प्रकृतेः स्वबावस्म Of the Prakrti इ.स्िी.ष.एक. 
ग णैः देहेनन्िमाददमबः 

ववकायैः, 
सत्वयजस्तभसैः 

by the Gunas अ.ऩ ुं.त.ृफह . 

सवमशः सवमप्रकायेण everywhere तवितान्तव्ममभ ्
किमभाणातन ववधीमभानातन,

आचममभाणातन 
are performed अ.नऩ ुं.प्र.फह . 

(शानच)् 
कभामणण कभामणण works न.नऩ ुं.प्र.फह . 
कताम आचरयता, 

अधधकायी,मजभा
नः 

doer ऋ.ऩ ुं.प्र.एक. 

अहभ ्इतत अहभेव इतत Thus I द.बि.प्र.एक. / 
अव्ममभ ्

भन्मत े धचन्तमतत thinks भन ऻाने सकभमकः 
आत्भनेऩदी ददवाददः 

रट् प्र.ऩ .एक. 



अथथ: ऄहङ्कारिवमूढात्प्मा रकृतेः र्ुणैः सवतशः कियमाणािन कमातिण कतात ऄहम् 

आित मतयते । 

Chapter  3, shloka  27…contd  

Meaning The Gunas of Prakrti perform all action. With the understanding 
deluded by egoism, man thinks "I am the doer". 

तात्ऩय ं दहेिेतियादयः सवेऽिप रकृतेः िवकारभूताः । ते एव कमातिण कुवतितत न तु 

अत्प्मा । ऄयं पुनः अत्प्मा यदा रकृितजतयेन ऄहङ्कारेण युक्तः भवित तदा 

ऄहमेव सवेषां कमतणां कतात आित जानाित । 



Chapter  3, shloka  27…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः कतामहभ ्    - कताम + अहभ ् सवणमदीर्मसनन्धः 

समासः अहङ्कायववभूढात्भा    - अहङ्कायेण ववभूढः अहङ्कायववभूढः    - 
ततृीमातत्ऩ रुषः । 
 - अहङ्कायववभूढः आत्भा मस्म सः    - फह व्रीदहः । 

कृदन्तः प्रकृतेः    - प्र + कृ + नक्तन ्(कतमरय), तस्माः प्रकयोतत इतत 
प्रकृततः । 

किमभाणातन    - कृ + कभमणण रट्, शानच ्। 

तद्धितान्तः सवमशः सवम + शस ्(प्रकायाथे) । 



Chapter  3, shloka 28    

Shloka तत्त्विवत्तु महाबाहो र्ुणकमतिवभार्योः । 
(in devanagari) र्ुणा र्ुणेष ुवतततत आित मत्प्वा न सज्जते ॥ ३.२८ ॥ 

(in English) tattvavittu mah¡b¡hµ gu³akarmavibh¡gayµ¦ | 

gu³¡ gu³£½u vartanta iti matv¡ na sajjat£ || 3.28 || 
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ऩदच्छेदः तत्त्विवत,्तु,महाबाहो,र्ुणकमतिवभार्योः ।  

र्ुणा,र्ुणेषु,वतततत,ेआित,मत्प्वा,न,सज्जते ॥ 



Chapter  3, shloka  28…contd  

अन्वयाथथ: भहाफाहो भहाफाहो (अज मन) ! mighty-armed उ.ऩ ुं.सुं.प्र.एक. 
(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

ग णकभमववबा
गमोः 

च  ऺयादीनाभ ्इनन्िमाणाुं 
दशमनादीनाुं च किमाणाुं 

ववबागमोः 

of the divisions of 

Guna and Karma 
अ.नऩ ुं.ष.द्वव. 

तत्त्वववत ्त  माथातथ्मेन ऻाता ऩ नः knower of truth द.ऩ ुं.प्र.एक. / अव्ममभ ्
ग णाः चऺ यादीतन इनन्िमाणण 

फ विः भनश्तच 
Gunas (in the 

shape of the 

senses) 

अ.ऩ ुं.प्र.फह . 

ग णेष  रूऩशब्दाददष  amidst the Gunas अ.ऩ ुं.स.फह . 
वतमन्त े ववद्मन्त,ेनस्थयीबवनन्त remain वतृ ्- अकभमकः 

आत्भनेऩदी भ्वाददः रट् 
प्र.ऩ .फह . 

इतत भत्वा इतत ऻात्वा,इतत ववददत्वा knowing this अव्ममभ ्/ क्त्वान्ताव्ममभ ्
न सज्जत े आत्भा सक्तो न बवतत not become 

attached 
अव्ममभ ्/ सज्ज ्सकभमकः 
उबमऩदी भ्वाददः रट् 

प्र.ऩ .एक. 



अथथ: महाबाहो ! र्ुणकमतिवभार्योः तत्त्विवत् तु र्ुणाः र्ुणेषु वतततते आित मत्प्वा 

न सज्जते । 

Chapter  3, shloka  28…contd  

Meaning But, one, with true insight into the domains of Guna and Karma, 
knowing that Gunas as senses merely rest on Gunas as objects, 
does not become attached. 

तात्ऩय ं ह ेमहाबाहो ! चक्ुः श्रोिादीिन ज्ञानेितियािण, वाक्पािणरभृतीिन 

कमेितियािण, बुिद्धः मनश्च रकृितजतयािन आित र्ुणाः आत्प्युच्यतते । तािन च 

िमेण दशतनश्रवणादौ वचनस्वीकारादौ ऄहङ्कारेण सङ्कल्पेन च रवतततते । 

च कदािप अत्प्मा एतेषु कमतसु व्यािरयते, िनिषियत्प्वात् । एवं र्ुणाः के, 

तेषां च कियाः काः आित ज्ञात्प्वा ऄयम् अत्प्मा तेभ्यः िभद्यते आित यः 

वस्तुिस्थतत िवजानाित सः कदािप रूपशब्दादीनां दशतनश्रवणादौ न ममतां 

राप्नोित । 



Chapter  3, shloka  28…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः ग णा ग णेष     - ग णाः + ग णेष  ववसगमसनन्धः 

(रोऩः) 
वतमन्त इतत    - वतमन्ते + इतत मान्तावान्तादेशसनन्धः (मरोऩः) 

समासः ग णकभमववबाग
मोः 

   - ग णः च कभम च ग णकभमणी - 
द्वन्द्वः । 

  - ग णकभमणोः ववबागः, तमोः - 
षष्ठीतत्ऩ रुषः । 

तत्त्वववत ्    - तत्त्वुं वेनत्त इतत तत्त्वववत ्- कतमरय नक्वऩ ्
उऩऩदसभासश्तच । 

कृदन्तः भत्वा    - भन ्+ क्त्वा । 



धन्मवादाः  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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